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Projek1 rvspólfinansowłny przez Unię Europejskąrv ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

t
KZNAK: i.t".12014.

Biała Podlaska, dn.3 czerwca Ż01'4 r.

ZAPYTANIE oFERTowE r, ..Ą...,rorr r.

z dnia 3 czetrvca Ż0I4 r,

doĘczące usług opiekuńczych dla uczestników projektu

na potrzeby realizacji projektu,,ZDOBĄDZ DoŚWIADCZENIE ZAwoDowE'
Nr projektu: POKL.09.02.00-06-001/13

Priory'tet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2' Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

I. PosTANowIENIA wsTĘPNE

"j'. Zamtw iaj ącym j est :

Zespoł SzkoŁ Zalvodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
Adres zamawiającego: ul. Marszałka JozefaPiłsudskiego 36,2I-500 Biała Podlaska
tel.lfax. 833436606, strona intemetowa: www.zszl.edu.pl, e-mail: zsznrlbp@gmail.com
Ż. Zap1tanie ofeftowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie www.zsz1.edu.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w Zespole SzkoŁ Zawodowych nr 1

im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej przy ul. Piłsudskiego 36 w Białej Podlaskiej.

il. oPIS PRZEDMIoTU ZAMÓwmNrł,

1. Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie usług opiekuńczych dla uczestników projektu ,, ZdobądŹ doświadczenie zawodowe''
w czasie reaLizacji stazu zawodowego , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego' Program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionaclr Działanie 9'2. Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego, przry czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściolvych.

2. Szczegó|owy opis przedmiotu zamówienia:

Część 1

Usługa opiekuńcza

,, Zdobądź doświadczenie zawodowe''
Lider projektu: Zespół Szkół Zasvodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Partner projektu'. Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim
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Warszawa w terminie od 7 lipca do 1 sierpnia2014 r. - 1 opiekun w zawodach: technik
handlowiec i technik architektury krajobrazu , według harmonogramu dostarczonego 3 dni
przed wyjazdem.

Zakres obowiązków Wykonawcy (dotyczy wszystkich części) :
nadzor i całodobowa opieka nad grupąmłodzieŻy uczestnlczącej w stazu Zawodowym
w Zaklesie higieny, zdrowia, wyzywieniaoraz wszelkich innych czynności
opiekuńczych,
zap ewni en ie b ezpie czeń stwa mło dzieży uc Z e Stni c ząc ej w stażach z awo do wyc h'
oznaczęnie miejsc odbywania stazu wynikających zwytycznych odnośnie reaIizacji
proj ektów finansowan y ch ze śro dków Europ ej ski e go Funduszu Społec znęBo,
prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy uczniów odbywających staze (listy
obecności, dzięnntczki stazu)'
opracowanie i przeprowadzenie testów wiedzy ptaktycznej na wejście i wyjście, w co
najmniej jednym zawodzie'. technik informatylc, technik logistyk, technik handlowiec,
technik ekonomista' technik architektury krajobtazu, technik Żywtenta i usług
gastronomi czny ch, technik hotelarstwa,
kontrola Qzasu i miejsca odbywania stazu uczniów,
dopilnowanie aby wszyscy uczestnicy staŻu ottzymali od pracodawców opinię na
temat odbyego staŻu,
pomoc uczestnikom w rozwiązywaniu wszelkich problemów na miejscu,
pomoc organizatorowi stazy w zakwaterowaniu stazystów, ustaleniu godzin posiłków,
dystrybucji kań miejskich, biletów PKP, itp.,
w przypadku choroby zapewnienie uczniowi opieki medycznej (wtzytaulekarza,w
szpitalu),
prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy własnej'
dyspozycyj ność w zakresie czynności kontrolno-wyj aśniaj ących (równiez po terminie
wygaśnięcia umowy ws. przedmiotowego zamówięnia), wynikających zwytycznych
odnośnie realizacjt projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego'
doświadczenie dydaktyczne w co najmniej jednym zawodzię; tęchnik handlowiec,
technik architektury kraj obrazu.

Dodatkowe wymagania:
Szczegółowy harmonogram pełnienia opieki nad stazystamt zostanie opracowany
ptZęZ koordynatora w porozumieniu z wykonawcąnąpóźniej na 3 dni robocze przed
datąvłyjazdu,
Wykonawca ma obowtązekrozltczyć się z wykonanej usługi w ciągu 7 dni od dni
zakoiczenta staŻu

Wymagani a doty cząc e Wykonawcy :

1' Wykształcenie wyzs ze z przy gotowaniem pedago gicznym.
2. StuŻ pracy w szkole ponadgimnaĄalnej zawodowej - min. 3lata.

CzęśćŻ

,, Zdobądź doświadczenie zawodowe''
Lider projektu: Zespół Szkoł Zawodowyclr nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Partner projektu: Zespoł Szkół im. Adarna Naruszewicza w Janowie Podlaskim
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Usługa opiekuńcza

Warszawa w terminie od 7 lipca do L sierpniaŻ0I4 r. _ 1 opiekun' w zawodach: technik logisĘk
i technik ekonomista , według harmonogramu dostarczonego 3 dni przed wyjazdem.

ZaVł ęs obowiązków Wykonawcy (doty czy wszystkich czę ści) :

- nadzór i całodobowa opieka nad grupą młodzieŻy uczestniczącej w stażu zawodowym w zakresie

higieny, zdrowia, wyĄrwienia oraz wszelkich innych czynności opiekuńczych,
- zapewnieniebezpieczeństwa młodzieŻy uczestniczącej w stażach zawodowych,
- oznaczenie miejsc odbywania stazu wynikających zw7Ąycznych odnośnie realizacji projektów
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy uczniów odbyrvających staze (listy obecności,
dzienniczki stazu),
_ opracowanie i przeprowadzenie testów wiedzy prakĘcznej na wejście i wyjście, w co najmniej
jednym za:wodzie: technik informatyk, technik logistyk, technik handlowiec , technik ekonomista,

technik architektury lłajobrazu, technik Ą.rvienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa,

- kontrola czasu i miejsca odbywania stazu uczniów,
- dopilnowanie aby wSZyScy uczestnicy staŻu otrzymali od pracodawców opinię na temat odbyego
stazu,
- pomoc uczestnikom w rozwiązywaniu wszelkich problemów na miejscu,
- pomoc organizatorowi stazy w zakwaterowaniu stazystów' ustaleniu godzin posiłków, dystrybucji
kart miejskich, biletów PKP, itp.,
_ w przypadku choroby zapewnienie uczniowi opieki medycznej (wizyĄaulekarza, w szpitalu),
- prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy własnej,
- dyspozycyjnośó w zakresie czynności kontrolno-wyjaśniających (również po terminie wygaśnięcia
umowy ws. przedmiotowego zamówienia), wynikających zwyĘcznych odnośnie realizacji projektów
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- doświadczenie dydaktyczne w co najmniej jednym Zawodzie: technik logisĘk, technik
ekonomista.

Dodatkowe wymagania:

- Szczegółowy harmonogram pełnienia opieki nad stażystami zostanie opracowany przez
koordynatora w porozumieniu z wykonawcą najpóźniej na 3 dni robocze przed datąvłyjazdu,
- Wykonawca ma obowiązek rozliczyc się z wykonanej usługi w ciągu 7 dni od dni zakończenia stazu

Wymagania dotyczące Wykonawcy:

1 . Wykształcen ie wyzsz e z p r zy gotowaniem pedago gi cznym.
Ż. Stażpracy w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej - min. 3 lata.

Część nr 3

Usługa opiekuńcza

Warszawa w terminie od T lipca do L sierpnia2014 r. - 1 opiekun, w zawodach: technik
ekonomista, według harmonogramu dostarczonego 3 dni przed nfiazdem.

,, Zdobądź doświadczenie zawodowe''
Lider projektu: Zespoł Szkoł Zawodowych nr l im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Partner pro.jektu: Zespoł Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim
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Zakres obowiązków Wykonawcy (doĘczy wszystkich części):
- nadzor i całodobowa opieka nad grupą młodzieŻy Uczestniczącej w stażu Zawodowym w Zaklesie
higieny' zdrowia, wyżywienia oraz wszelkich innych czynności opiekuńczych,
- Zapewnienie bezpieczeństwa młodzieĘ uczestniczącej w stażach zawodowych,
- oznaazenie miejsc odbyrvania stażu wynikających zwyĘcznych odnośnie reaIizacji projektów
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy uczniów odbywających staze (listy obecności,
dzienniczki stazu),
- opracowanie i przeprowadzenie testów wiedzy praktycznej na wejście i wyjście' w co najmniej
jednym zawodzie: technik informaĘk, technik logisĘk, technik handlowiec , technik ekonomista,
technik architektury krajobrazu, technik ż1"wienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa,
_ kontrola czasu i miejsca odb}łvania stazu uczniów,
- dopilnowanie aby wSZyScy uczestnicy staŻl otrzymali od pracodawców opinię na temat odb1tego
staŻu,
- pomoc uczestnikom w rozwiąrywaniu wszelkich problemów na miejscu,
_ pomoc organizatorowi staży w zakwaterowaniu stazystów, ustaleniu godzin posiłków' dystrybucji
kart miejskich, biletów PKP, itp.,
- w przypadku choroby zapewnienie uczniowi opieki medycznej (wizytaulekarza, w szpitalu),
- prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy własnej,
- dyspozycyjnośó w zakresie czynności kontrolno-wyjaśniających (również po terminie wygaśnięcia
umowy ws. przedmiotowego zamówienia), wynikającychzfiycznych odnośnie rea|izacji projektów
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- doświadczenie dydaktyczne w co najmniej jednym zawodzię'' technik ekonomista.

Dodatkowe wymagania:

- Szczegółowy harmonogram pełnienia opieki nad stazystami zostanie opraaowany przez
koordynatora w porozumieniu z wykonawcą najpóźniej na 3 dni robocze przed datą wyjazdu,
- Wykonawca ma obowiązek roz|iczyc się z wykonanej usługi w ciągu 7 dni od dni zakonczenia

Wymagania doĘ czące Wykonawcy :

1. Wykształcenie wyzsze z przygotowaniem pedagogicznym.
Ż' StaŻ pracy w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej - min. 3 lata.

Częśćnr 4

Usluga opiekuńcza

'Warszawa w terminie od 7 lipca do I sierpnia2014 r. - 1 opiekun, w zawodach: technik
ekonomista, wedlug harmonogramu dostarczonego 3 dni przed yyjazdem.

Zakr e s obowiązków Wykonawcy (d oty czy wszystkich czę śc i ) :

- nadzót i całodobowa opieka nad grupą młodzieży uczestniczącej w stazu zawodowym w zakresie
higieny, zdrowia' wyżywienia oraz wszelkich innych czynności opiekuńczych,
- zapewnieniebezpieczeńsfwa młodzieŻy uczestniczącej w stazach zawodowych'
- oznaczenię miejsc odbywania stazu wynikających zwyĄycznych odnośnie realizacji projektów
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

,, ZłJobądź doświadczenie zawodowe''
Lider projektu: Zespoł Szkoł Zautodowych nr l im' Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Partner pro.jektu: Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim

stażu
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- prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy Llczniów odbywających staŻe (lisĘ obecności,
dzienniczki stazu),
- opracowanie i przeprowadzenie testów wiedzy praktycznej na wejście i wyjście, w co najmniej
jednym zawodzie: technik infonnatyk, technik logistyk, technik handlowiec , technik ekonomista,
technik architektury krajobrazu, technik żyrvienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa,
- kontrola czasu i miejsca odbywania stazu uczniów,
- dopilnowanie aby wSZyScy uczestnicy stażLlotrzymali od pracodawców opinię na temat odbytego
staŻu,
- pomoc uczestnikom w rozwiązywaniu wszelkich problemów na miejscu,
- pomoc organizatorowi stazy w zakwaterowaniu stazystów, ustaleniu godzin posiłków, dystrybucji
kar-t miejskich, biletów PKP, itp.,
- w przypadku choroby zapewnienie uczniowi opieki medycznej (wizyĄallekarza, w szpitalu),
- prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy własnej,
- dyspozycyjność w zakresie czynności kontrolno-wyjaśniających (również po terminie wygaśnięcia
umowy ws. przedrniotowego zamówienia), wynikających z w1.tycznych odnośnie realizacji projektów
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- doświadczenie dydaktyczne w co najmniej jednym za'wodzie'' technik ekonomista.

Część nr 5

Usługa opiekuńcza

Warszawa w terminie od 7 lipca do 1 sierpniaŻ014 r. _ 1 opiekun, w zawodach: technik
informatyk i technik żywienia i usług gastronomicznych , według harmonogramu dostarczonego
3 dni przed wyjazdem.

Zakres obowiązków Wykonawcy (doĘczy wszystkich części):
- nadzót i całodobowa opieka nad grupą młodzieĘ lczestniczącej w stażu zawodowym w zakresie
higieny, zdrowia, wyżyrvienia oraz wszelkich innych czynności opiekuńczych,
- zapewnieniebezpieczeństwa młodzłeży uczestniczącej w stazach zawodowych,
- oznaczenie miejsc odbywania stazu wynikających zwytycznych odnośnię reaIizacji projektów
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy uczniów odbyłvających staze (listy obecności,
dzięnniczki stazu),
- opracowanie i przeprowadzenie testów wiedzy praktycznej na wejście i wyjście, w co najmniej
jednym zawodzię: technik informatyk, technik logistyk, technik lrandlowiec , technik ekonomista,
technik architektury krajobrazu, teclrnik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa,
- kontrola czasu i miejsca odbyrvania stazu uczniów,
- dopilnowanie aby wszyscy uczestnicy staŻl otrzymali od pracodawców opinię na temat odbyego
staŻl,
- pomoc uczestnikom w rozwiązywaniu wszelkich problemów na miejscu'
- pomoc organizatorowi stazy w zakwaterowaniu stazystów' ustaleniu godzin posiłków, dysĘbucji
kar1miejskich, biletów PKP, itp.,
- w przypadku choroby zapewnienie uczniowi opieki medycznej (wizfiaulekarza, w szpitalu),
- prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy własnej,
- dyspozycyjnośó w zakresie czynności kontrolno-wyjaśniających (równiez po terminie wygaśnięcia
umowy ws. przedmiotowego zamówienia), wynikających zwyĘcznych odnośnie realizacji projektów
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

,, Zdobądź doświadczenie zawodowe'o
Lider projektu: Zespół Szkoł Zawodowych nr l im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Partner projektu: Zespoł Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim
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- doświadczenie dydaktyczne w co najmniej jednym Zawodzię'. technik informatyk, żywienia i usług
gastronomicznych.

Część nr 6

Usługa opiekuńcza

Warszawa w terminie od 7 lipca do 1 sierpniaŻ0I4 r. _ 1 opiekun' w zawodach: technik
żywienia i uslug gastronomicznych , technik hotelarz według harmonogramu dostarczonego 3

dni przed wyjazdem.

Zal<r e s ob owiązków Wykonawcy (dotyczy wszystki ch czę śc i) :

- nadzót i całodobowa opieka nad grupą młodzieĘ uczestniczącej w stażu zawodowym w zakresie
higieny, zdrowia' wyżyrvienia oraz wszelkich innych czynności opiekuńczych,
- zapewnieniebezpieczeństwa młodzieży uczestniczącej w stazach zawodowych,
- oznaczęnie miejsc odbywania stażu wynikających zwytycznych odnośnie realizacji projektów
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
_ prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy uczniów odbyrvających staze (lisĘ obecności,
dzienniczki stażl),
- opracowanie i przeprowadzenię testów wiedzy praktycznej na wejście i wyjście, w co najmniej
jednym zawodzie: technik informatyk, technik logistyk, technik handlowiec, technik ekonomista,
technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa,
- kontrola czasu i miejsca odbyrvania stazu uczniów,
- dopilnowanie aby wSZyScy uczestnicy staŻl otrzymali od pracodawców opinię na temat odbytego
slaŻu,
- pomoc uczestnikom w rozwiązywaniu wszelkich problemów na miejscu'
- pomoc organizatorowi staŻy w zakwaterowaniu stażystów, ustaleniu godzin posiłków, dystrybucji
karlmiejskich, biletów PKP, itp.,
- w przypadku choroby zapewnienie uczniowi opieki medycznej (wizytaulekarza, w szpitalu),
- prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy własnej,
- dyspozycyjnośó w zakresię czynności kontrolno-wyjaśniających (również po terminie wygaśnięcia
umowy ws' przedmiotowego zamówienia), wynikających z wytycznych odnośnie realizacji projektów
finansowanych ze środków Europej skiego Funduszu Społecznego,
- doświadczenie dydaktyczne w co najmniej jednym za-wodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych.

,, Zdobądź doświadczenie zawodowe''
Lider projektu: ZespółSzkołZawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Partner projektu: Zespoł Szkół im. Adama Naruszewiczaw Janowie Podlaskim
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Dodatkowe wymagarlia:

_ Szczegółowy harmonogram pełnienia opieki nad Stażystami zostanie optacowany przez
koordynatora w porozumieniu z wykonawcą najpóżniej na 3 dni robocze przed datąwyjazdu'

- Wykonawca ma obowiązek rozliczyć się z wykonanej usługi w ciągu 7 dni od dni zakonczenia Stazu

Wymagania dotyczące Wykonawcy:

1 . Wykształcenie wyzsz e z pr zy gotowaniem pedago gi cznym.
Ż. StaŻpracy w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej - min. 3 lata.

4. oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częścio!\ych.

5. Płatność: Płatność na rzecz dostawcy będą realizowane po kornpletnym rozliczeniu z
zamawiającym , na podstawie faktury w terminie ŻI dni (pod warunkiem dostępności środków na
koncie projektu).

III. INFORMACJA O ZAKRESIE OFERTY

1. Zamawiający dopuszcza mozliwości składania ofert częścioł\Tch.

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

oferent jest związany ofer1ą 30 dni od dnia złoŻenia oferty.

v. TERMIN WYKoNANIA ZAMÓWIENIA

Tęrmin wykonania przedmiotu zamówienia: od 7 lipca do l sierpnia 2014 roku według
harmonogramu dostarczonego 3 dni przed wyjazdem.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

l. Wykonawcy zobowiązani są Zapoznac się dokładnie z informacjami zawaĘmi w Zapytanhl
ofertowyn i przygotowaó ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złoŻenięm ofeĘ,
niezależnie od wyniku postępowania. Zama'wiający w Żadnym przypadku nie odpowiada za koszĘ
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy
zobowiązują się nie ponosió jakichkolwięk roszczeń z tego tytułu względem Zamawtającego.
2. ofełta powinna być sporządzona czfielnie, w języku polskim.
3. Ewentualne poprawki w tekście oferty muSZą byó naniesione w czytelny sposób i parafowane
przez osobę, która jest jej Wykonawcą.
4. oferent powinien stworzyć oferlę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania-
Załącznlknr l.
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vII. MIEJSCE I TERMIN SI(ŁADANIA oFERT

1. ofeńy powinna byó przesłana Za pośrednictwem: poczty tradycyjnej lub dostarczona osobiście , do
dniatŻ czenwca 20|4 r. do godz' 9.00 na adres:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej,
ul. Marsza|ka Józefa Piłsudskiego 36o

21-500 Biała Podlaska
i oznaczyó:

oferta w postępowaniu na usfugę opiekuńczą w projekcie: ,,Zdobądź doświadczenie zawodowe''
współfinansowanego przezUnię Europejskąw ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki

Część 
;,il; ilt; ułprr"i l'z.óćzotą r|.g"a'. ó.:o

Ż. ofertamusi być sporządzona w języku polskim w jednym egzemplarzu, posiadaó datę

sp orządzen i a i by c opatrzona podp i sem oferenta.
3. ofeĘ złożone po terminie, na inn1łn druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych rvymagań
nie będą rozpatryrvane.
4. oferent moŻe przed upĘ'rvem terminu składania ofert zmienió lub wycofaó swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofęrtZamawiający może żądaó od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
zlozonych olen.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

A. Ocena formalna

odbywa się niezrvlocznie po otwarciu ofert i ma na celu sprawdzenie cry oferĘ spełniają
formalne wymagania wynikające z treści ogłoszenia zapytania ofertowego.

Zamawiający odrzuca ofeĘ, jeŻeIi:

1) ofefta zostałazłoŻonapo .vq1znaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
2) do ofeĘ nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w ogłoszeniu,
3) oferla nie została złożona na formularzu ofeftowym.

oferty spełniające kryteria oceny formalnej zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej.

B. Ocena merytoryczna

ocenie merytorycznej podlega zgodność specyfikacji technicznej zzapytaniem ofertowym'

Kryterium główne:

Cena - 100 %.

- uryliczanawg. wzoru:

',, Zclobądź doświadczenie zawodowe''
Lider projehu: Zespoł Szkoł Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Partner projektu: Zespoł Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim



Projekt rvspólfinansowany paez Unię 9uropeiską rv ramacb Europejskiego Funduszu Społecznego

Cena oferowana brutto najtańszei oferty
Ilość punktó ---x100
. Cena oferowana brutto ocenianej oferty

Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe Z oferentem, którego oferta została wybrana.

Zamawiający niezwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru,
powiadamia drogą elektroniczną oferentów o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania
bez dokonania wyboru. Informacja zostanie umieszczona na stronie Zamalviającego.

Po wyborze oferly najkorzystniejszej Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, ktory złożył
najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy' Jeżeli w terminie 3 dni od wezwania do podpisania
umowy oferent nie zawrze umowy' Zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta
była następna w kolejności, pod warunkiem, że nłe upłnął termin związania umową.

Informacja o wynikach postępowania zostanie ogłoszona po wyborze najkorzystniejszej ofeńy
na stronie internetowej Zamawiającego.

Ix. PoSTANoWIENIA KoŃCowE

I. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

KAPITAŁ LU DzKl
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I) zastrzega się prawo do odwołania postępowania,
2) przesunięcia terminu na składanie ofett,bez podania przyazyny
3) zamknięcia postępowaniabez dokonania wyboru ofefty,
4) żądania szczegółowych infonnacji i wyjaśnień od oferęntów na
5) wyłącznej interpretacj i zapisów ogłoszenia,
6) przeprow adzenia ne gocj acj i z p otencj onalnym wykonawcą'
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i w kazdym czasie,

każdy m etap ie przetar gl,

Ż. Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a ofeń od chwili złożenia ofer1 zgodnie z
ogłoszeniem są obowiązani postępowac zgodnie z postanowieniami ogłoszenia.
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